
November 2021

Gerakan Menanam
Sayur bayam

Pelantikan Tim Siswa
Satgas COVID-19

Kompetisi
Sains Nasional
2021



EDITORIAL CONTENTS

Silakan mengunduh QR code reader pada 
Google Playstore / Apps Store, dan scan 
kode QR berikut!

FLIPPED CLASSROOM VIDEO

Uji Sachs
Jenjang : smp
BIdang Studi : Biologi

Pengungkit
Jenjang : SD 
BIdang Studi : IPA

Perbandingan 
Trigonometri Sudut
Jenjang : SMA
BIdang Studi : Matematika

Kesebangunan
Jenjang : SD 
BIdang Studi : Matematika

ALAMAT SEKOLAH PPPK PETRA
KB-TK Kristen Petra 1     :  Jl. W.R. Supratman 46, Surabaya      (031-5622608)
KB-TK Kristen Petra 5     :  Jl. Galaxi Klampis Utara 1-3, Surabaya    (031-5936655)
KB-TK Kristen Petra 7     :  Jl. Kalianyar 37-41, Surabaya     (031-5473460)
KB-TK Kristen Petra 9     :  Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya    (031-8492436)
TK Kristen Petra 10         :  Jl. H.R. Mohammad Kav. 808, Surabaya     (031-7327110)
KB-TK Kristen Petra 11   :  Jl. Dukuh Kupang Timur XII/2, Surabaya    (031-5622609)
KB-TK Kristen Petra 12   :  Jl. Untung Suropati 27A, Sidoarjo     (031-8924822)
KB-TK Kristen Petra 13   :  Taman Asri Utara 59 Pondok Tjandra Indah   (031-8681840)

SD Kristen Petra 1           :  Jl. W.R. Supratman 46, Surabaya     (031-5678624)
SD Kristen Petra 5           :  Jl. Galaxi Klampis Utara 1-3, Surabaya    (031-5935252)
SD Kristen Petra 7           :  Jl. Kalianyar 37-41, Surabaya     (031-5321383)
SD Kristen Petra 9           :  Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya    (031-8411134)
SD Kristen Petra 10         :  Jl. Raya Darmo Harapan Blok PF/2, Surabaya (031-7317695)
SD Kristen Petra 11         :  Jl. Dukuh Kupang Timur XII/2, Surabaya    (031-5679483)
SD Kristen Petra 12         :  Jl. Untung Suropati 27A, Sidoarjo     (031-8924979)
SD Kristen Petra 13         :  Taman Asri Utara 59 Pondok Tjandra Indah   (031-8672442)

SMP Kristen Petra 1        :  Jl. H.R. Mohammad Kav. 808, Surabaya     (031-7311271)
SMP Kristen Petra 2        :  Jl. Embong Wungu 2, Surabaya     (031-5483662)
SMP Kristen Petra 3        :  Jl. Manyar Tirtoasri Raya 1-3, Surabaya    (031-5947898)
SMP Kristen Petra 4        :  Jl. Monginsidi 100, Sidoarjo     (031-8941914)
SMP Kristen Petra 5        :  Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya    (031-8495555)
SMP Kristen Petra Acitya  :  Jl. Taman Asri Selatan 101      (031-99687980)
      Pondok Tjandra Indah, Sidoarjo

SMA Kristen Petra 1        :  Jl. Lingkar Dalam Barat      (031-7347916)
                   Perumahan Graha Famili, Surabaya 
SMA Kristen Petra 2        :  Jl. Manyar Tirtoasri Raya 1-3, Surabaya    (031-5926831)
SMA Kristen Petra 3        :  Jl. Kalianyar 43, Surabaya     (031-5344210)
SMA Kristen Petra 4        :  Jl. Monginsidi 100, Sidoarjo     (031-8921509)
SMA Kristen Petra 5        :  Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya    (031-8436474)
SMK Kristen Petra           :  Jl. Jemur Andayani XVI/16-18, Surabaya    (031-8417391)

Menyayangi Binatang 

Peliharaan

Kreasi pisang kukus

Aku anak yang hebat

senangnya mengikuti simulasi 

ptm

nilai kejujuranku

excellent kids 2021

pelantikan tim siswa satgas 

covid-19

kompetisi sains nasional 2021

student leadership camp

Indonesia youth science 

competition 2021

Pelindung & Pembina
Dewan Pengurus PPPK Petra

Redaksi
Humas, Marketing, dan Kerja Sama 
PPPK Petra

Alamat
Jalan Pucang Anom Timur No. 5 
Surabaya 60282

Kontak

       031-99022000 

       085731892000

       gemapetra@pppkpetra.sch.id

       pppkpetra

      @sekolahpetra

Website
www.pppkpetra.sch.id

02

03_

04_

06_

08_

09_

10_

12_

14_

17_

19_

Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Buletin Gema Petra edisi bulan 
November 2021. Melalui perjumpaan kali 
ini, kami kembali menghadirkan beberapa 
liputan kegiatan pilihan dari siswa-siswi PPPK 
Petra. Mulai dari kegiatan kreativitas siswa 
KB, kegiatan doa bersama keluarga, simulasi 
PTM siswa SD, pelantikan Tim Siswa Satgas 
COVID-19 oleh Wali Kota Surabaya, hingga 
kegiatan Student Leadership Camp siswa SMA. 
Selain liputan kegiatan tersebut, kami juga 
menyajikan berita prestasi membanggakan 
siswa-siswi PPPK Petra dalam mengikuti 
beberapa ajang kompetisi, beberapa di 
antaranya adalah Indonesia Youth Science 
Competition 2021 dan Kompetisi Sains 
Nasional 2021 untuk jenjang SMP dan SMA. 

Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Buletin Gema Petra edisi bulan November 
2021 ini bisa bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca.
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Hai, semuanya! Bertemu kembali 
dengan kami dari KB-TK Kristen 
Petra 5. Bagaimana kabarnya? 

Pasti semua sehat, ya! Pada waktu yang 
lalu, kami sudah bercerita mengenai 
berbagai kegiatan menarik yang 
dilakukan oleh adik-adik KB dan kakak-
kakak TK. Kira-kira cerita kali ini tentang 
apa, ya? Ada yang penasaran? Kali 
ini, kami ingin mengajak kalian semua 
untuk mengenal jenis-jenis binatang. 
Wah, pasti teman-teman sudah banyak 
yang tahu mengenai binatang, tetapi 
apa kalian tahu akan jenis serta tempat 
tinggalnya? Mau tahu? Yuk, ikut kami! 
Pertama, kita lihat kegiatan yang 
dilakukan oleh kakak TK B.

Siapa di sini yang suka pergi ke 
kebun binatang atau taman safari? Siapa 
yang suka melihat harimau dan singa? 
Pada tanggal 4 Oktober 2021, kakak 
TK B diajak oleh ibu guru mengenal 
binatang buas terkhusus singa dan 
harimau. Apa kalian tahu kenapa singa 
dan harimau disebut binatang buas? 
Singa dan harimau disebut binatang 
buas karena kedua binatang tersebut 
pemakan daging (karnivora), dan tempat 
tinggal kedua binatang tersebut di alam 
liar. Oleh karena itu, kalian harus hati-
hati bila pergi ke kebun binatang atau 
taman safari untuk melihat harimau dan 
singa. Tetapi untuk kali ini, tenang saja... 
karena harimau dan singa yang ingin 
ditunjukkan oleh kakak TK B 
tidak berbahaya. Hehehe...! 
Coba kita lihat harimau 
yang dipegang oleh kakak 
TK B satu ini. Wah... lucu, 
ya! Mereka membuat 
sendiri, lho..! Mulai dari 
menggambar loreng, 
menempel mata, sampai 
menempel kepala. Selain 
itu, coba lihat singa yang 
dibawa oleh kakak TK 
B ini! Tidak kalah lucu, 
lho... sampai bisa dibuat 
gelang seperti itu. 

Nah, kini kita 
beralih ke binatang 
ternak. Tanggal 12 
Oktober 2021, adik-adik KB 

diajak oleh ibu guru untuk mengenal 
binatang ternak. Apakah kalian tahu apa 
itu binatang ternak? Binatang ternak 
adalah binatang yang dipelihara untuk 
diambil manfaat dan hasil dari binatang 
tersebut. Beberapa binatang ternak yaitu 
sapi, ayam, kambing, kuda, dan masih 
banyak lagi. Dari binatang-binatang 
ini, kita dapat mengambil manfaat dan 
hasilnya, lho! Contohnya ayam, yang 
dapat diambil telur, daging, dan bulunya. 
Apa kalian tahu kalau bulu ayam dapat 
digunakan berbagai macam kreasi? Bisa 
dibuat hiasan dinding, lukisan, dan yang 
lain. Nah, sekarang kalian tahu apa itu 
binatang ternak. Tetapi bagaimana, ya... 
jika kita ingin membuat kreasi mengenai 
binatang ternak, khususnya ayam? Nah, 
seperti ini caranya! Kalian bisa membuat 
topi berbentuk ayam dari kertas atau 
spons seperti adik KB, atau kalian juga 
bisa meremas-remas kertas warna 
kuning lalu ditempel di gambar ayam. 
Wah, pasti hasilnya tak kalah keren dari 
kreasi menggunakan bulu ayam asli. 

Sekarang kita menuju ke binatang 
peliharaan. Tanggal 25 Oktober 2021, 
kakak TK A kali ini oleh diajak ibu guru 
untuk mengenal hewan peliharaan 
seperti kucing dan anjing. Apa kalian 
tahu kenapa anjing dan kucing disebut 
binatang peliharaan? Anjing dan kucing 
disebut binatang peliharaan karena 
dianggap dapat menjadi teman bagi 

manusia. Selain itu, perawatannya 
yang bisa dibilang 

mudah menjadikan kedua binatang 
ini termasuk binatang peliharaan yang 
paling diminati oleh pecinta hewan. 
Tetapi, apa kalian tahu jenis-jenis anjing 
dan kucing? Coba kita lihat kakak TK 
A satu ini. Ternyata jenis kucing bukan 
hanya satu ya, teman-teman! Selain 
diperkenalkan dengan bermacam jenis 
kucing, kakak TK A juga diajak untuk 
membuat anjing dari play dough. Kira-
kira bisa tidak, ya? Bisa, dong! Coba kita 
lihat kakak TK A ini. Serius sekali, kan... 
membuat anjing dari play dough. Seru 
sekali, ya! Selain mengenal binatang 
peliharaan, ternyata mereka juga diajak 
untuk terampil membuat bentuk. 

Nah... dari pembelajaran di atas, 
kita sudah mengenal binatang ternak, 
binatang peliharaan, dan binatang 
buas. Ternyata Tuhan itu baik, ya... 
karena sudah menciptakan bermacam 
binatang, dan kita sebagai umatnya 
harus menjaganya. Wah, cerita kita 
kali ini cukup panjang, ya...! Tetapi 
jangan bosan dengan cerita keseruan 
di KB-TK Kristen Petra 5, ya... karena 
masih banyak keseruan lain yang ingin 
kami bagikan ke teman-teman semua. 
Yeaayyy...!!!

Menyayangi
Binatang Peliharaan



Halo, teman-teman semua...! 
Berjumpa kembali bersama 
kami, siswa-siswi KB-TK 

Kristen Petra 7. Kali ini, kami 
ingin menceritakan kegiatan 
entrepreneurship yang kami 
lakukan pada tanggal 19, 21, 
dan 22 Oktober 2021 yang lalu. 
Awalnya, ibu guru mengajak kami 
untuk melakukan kegiatan tahap 
entrepreneurship yang pertama 
dan kedua, yaitu tahap exploring dan 
planning. Kami diajak untuk melihat 
peristiwa yang ada di sekitar kami, yaitu ada banyak sekali 
orang yang terkena dampak pandemi, khususnya tukang ojek 
online, tukang becak, ataupun pedagang makanan kecil. Di 
tengah kondisi pandemi seperti ini, tentunya penghasilan 
mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarga juga berkurang.

Dari hal inilah, kami mempunyai ide untuk sedikit 
membantu saudara-saudara di sekitar kami yang terkena 
dampak pandemi. Salah satunya adalah dengan kegiatan 
menabung. Langkah selanjutnya, kami melakukan 
perencanaan bersama mama dan papa beserta pendamping. 
Kira-kira bentuk celengan seperti apa yang akan kami buat? 
Celengan ini nanti kami buat di kelas bersama ibu guru pada 
tahap doing. 

Setelah membuat celengan, kami menceritakan hasil 
celengan yang kami buat itu di depan teman-teman pada 
tahap communicating dan reflecting. Walau hanya secara 
daring, kami tetap bersemangat mengikuti kegiatan ini! Coba 
lihat, hasil kreasi celengan kami beragam dan berwarna-warni! 
Waaaah... kami jadi tambah semangat untuk menabung. 
Nantinya, hasil menabung akan kami belikan beberapa bahan 
pokok untuk dikumpulkan ke sekolah dan dibagikan kepada 
yang membutuhkan. 

Bahagia sekali rasanya, teman-teman! Selain dapat 
berbagi kepada saudara dan teman -teman kita yang 
membutuhkan, melalui kegiatan entrepreneurship kali ini kami 
juga bisa belajar banyak hal, seperti bekerja sama, berani 
mengemukakan pendapat, berusaha menggali ide-ide kreatif, 
dan masih banyak lagi. Dan tentunya... aksi kecil kami ini nanti 
bisa menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan.

Tetap semangat, teman-teman semua! Selalu sebarkan 
semangat berbagi dan 

kebaikan. Sampai 
jumpa pada 
kegiatan kami 
yang lain. 
Tuhan Yesus 

memberkati.

Asyiknya Membuat 

Celengan

Kreasi
Pisang Kukus

Pada hari Senin yang cerah, senang bisa berjumpa 
kembali dengan guru-guru dan teman-teman. 
Walaupun masih bersekolah lewat daring, 

aku dan teman-teman KB-TK Kristen Petra 9 tetap 
semangat bermain dan belajar bersama. Kegiatan hari 
itu diawali dengan renungan awal minggu (renami). 
Kami berdoa dan mendengarkan firman Tuhan 
sebelum masuk ke kelas masing-masing. Eksepresi 
yang ceria, tampak di wajah kami karena hari ini 
tanggal 4 Oktober 2021, sekolah mengajak kami 
mengenal cara mengolah makanan dengan metode 
kukus atau steam food.

 Sebelumnya, tiap siswa sudah mendapatkan 
pisang kepok dari sekolah. Dan kini, saatnya 
melakukan praktiknya bersama. Bahan-bahan 
tambahan yang dibutuhkan adalah krimer kental 
manis dan meses cokelat. Kami senang sekali 
mencoba mengikuti proses dari awal mengukus 
pisang, memotong pisang, memberi krimer kental 
manis, hingga menabur meses cokelatnya. Tidak lupa, 
kami merapikan kembali alat-alat yang dipakai dan 
mencuci tangan.

Yeay!!! Jam istirahat sudah tiba, guru-guru 
mengajak berdoa bersama dan menikmati kreasi 
pisang kukusnya. Itulah hari yang menyenangkan. 
Ada pengalaman seru dan menarik bersama guru dan 
teman-teman di KB-TK Kristen Petra 9.
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Rindu Sekolah

Itulah yang aku dan teman-teman di TK Kristen Petra 10 
rasakan. Tahu kenapa, kan?? Selama masa pandemi ini, kami 
belajar dan bermain bersama guru secara daring. Jarang 

sekali bisa datang ke sekolah dan bertemu teman-teman serta 
ibu guru secara langsung. Tetapi... pada tanggal 26–28 Oktober 
2021, kami bisa datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan 
foto. Tentu saja kami datang secara bergantian. Ada jadwalnya, 
lho...! 

Kami senang sekali bisa datang ke sekolah, bertemu 
dengan beberapa teman dan ibu guru. Ternyata, kelas kami 
lebih bagus dari yang selama ini ditunjukkan oleh ibu guru 
melalui Zoom. Kami juga bisa menyapa sejenak, teman-teman 
yang ada di rumah melalui Zoom. Itu semua kami lakukan 
dengan cepat. Kami tidak bisa lama di sekolah karena harus 
bergantian dengan teman lain yang juga akan foto. Sekarang 
kan masih banyak virus. Jadi, kami harus tetap jaga protokol 
kesehatan.

Namun biarpun cuma sebentar saja di sekolah, kami 
tetap merasa senang sekali. Kami berharap bisa datang lagi 
ke sekolah. Oh, iya, teman-teman...! Yuk, kita selalu berdoa 
supaya kita bisa segera kembali ke sekolah. Ingat selalu untuk 
jaga kesehatan dan belajar dengan rajin.

Pada tanggal 6 Oktober 2021, semua siswa TK A kompak 
memakai seragam olahraga. Kenapa, yaaa??? Oooh...
karena tanggal tersebut adalah hari Rabu, yang mana 

setiap hari Rabu diadakan fun gym sebelum belajar. Ibu guru 
memutarkan video senam, dan para siswa harus mengikuti 
gerakan yang ada di video. Kegiatan senam ini diawali 
dengan berdoa, melakukan gerakan pemanasan, melakukan 
gerakan inti, dan kemudian tidak lupa melakukan gerakan 
pendinginan. Setelah senam berakhir, semua siswa sudah 
bersemangat dan siap untuk belajar secara daring. Yeaayy!!! 
Meskipun kegiatan masih dilakukan secara daring, semua 
siswa tetaplah antusias untuk mengikutinya. 

Kegiatan fun gym dilaksanakan agar para siswa terbiasa 
untuk hidup sehat. Ini merupakan salah satu pendukung 

aspek Physyical Growth dalam pendidikan holistik P.E.T.R.A. 
untuk menjaga kesehatan secara utuh di lingkungan sekolah 
PPPK Petra. Melalui program ini, PPPK Petra terus mendorong 
perkembangan para siswa untuk lebih aktif bergerak meskipun 
pembelajaran dilaksanakan secara daring. Selain itu, fun 
gym dapat membangkitkan semangat para siswa untuk siap 
mengawali kegiatan belajar.

Ayo, teman-teman... kita rajin berolahraga, salah satunya 
dengan fun gym seperti yang kami lakukan di TK Kristen Petra 
11! Salam sehat dan tetap semangat semua. Tuhan Yesus 
memberkati.
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Serunya
Fun Gym!



Aku Anak
yang Hebat

Tidak terasa waktu bergulir dengan cepat. Pada tanggal 
11–15 Oktober 2021, banyak sekali kegiatan yang kami 
lakukan yang bisa dibilang hampir genap satu semester. 

Aku sekolah walaupun hanya secara online melalui aplikasi 
Zoom. Namun, aku tetap dapat mengikuti dengan senang 
hati. Gembira rasanya saat mengikuti setiap kegiatan yang 
diadakan di sekolah. Walaupun hanya melalui layar kecil, tidak 
menghalangi aku buat berkarya. Semua kegiatan menambah 
pengetahuanku dan membuatku jadi semakin kreatif karena 
semua kegiatan yang dipersiapkan oleh guru-guru TK Kristen 
Petra 12 dapat mengeksplorasi semua kemampuanku, dari 
kemampuan fisik hingga menumbuhkan dan mengembangkan 
bakat atau talentaku. Aku dapat tetap berkarya dan tetap 
membuatku jadi anak yang hebat! Terima kasih buat guruku 
semua.... Tuhan memberkati selalu.

Menyayangi 

Binatang
Peliharaan

Halo... namaku Caitlin dari TK Kristen Petra 1. Aku mau 
bercerita tentang kegiatan di sekolahku yang saaangat 
menarik! Pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, kami 

belajar tentang binatang peliharaan. Kami belajar mengenal 
macam-macam binatang peliharaan seperti anjing, kucing, 
ikan, dan kelinci. Teman-teman bersemangat menceritakan 
binatang peliharaan mereka di rumah. Setelah mengenal dan 

menceritakan binatang peliharaan yang kami punya di rumah, 
kami diajak oleh ibu guru untuk bermain membuat bentuk 
binatang anjing dari playdough. Ayo, teman-teman, kita pasti 
bisa! “Bu guru... lihat! Anjingku sudah jadi,” seru Megan.  Nah, 
itulah kegiatan menarik bersama teman-temanku. 

Adik-adik KB B juga melakukan kegiatan yang tidak kalah 
menarik. Mereka belajar mengenal macam-macam binatang 
peliharaan. Ibu guru mengajak mereka untuk mendengar 
suara binatang peliharaan, lalu menebak nama dari binatang 
tersebut. Wah... ternyata suara binatang itu berbeda-beda, 
ya...! Setelah menebak suara binatang, adik-adik KB B diajak 
dalam kegiatan menempel kapas menjadi bentuk bulu anjing. 
Wah, gambar anjing mereka lucu, lho! Seperti boneka anjing 
yang berbulu. 

Kegiatan dengan tema binatang peliharaan ini benar-
benar menyenangkan. Ibu guru juga selalu mengingatkan 
kami semua agar tetap merawat dan memelihara binatang 
peliharaan kami yang ada di rumah, dengan cara memberi 
makan dan minum secara teratur serta membersihkan tempat 
tinggalnya, agar binatang peliharaan kami tetap sehat. Sekian 
ceritaku, teman-teman...! Semoga kita selalu sehat dan cepat 
bertemu kembali di sekolah. Tuhan memberkati kita semua. 
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Mezbah Keluarga

Imunisasi 
Pada Masa 

Pandemi

Sekolahku, KB-TK Kristen Petra 13, memiliki banyak sekali kegiatan. Salah satu 
kegiatanya adalah berdoa bersama dengan keluarga, yang disebut Mezbah 
Keluarga. Apa itu Mezbah Keluarga? Aku juga bertanya-tanya kegiatan seperti 

apa itu, ya? Ternyata, Mezbah keluarga adalah kegiatan kita bersama-sama dengan 
keluarga kita, baik itu mama, papa, kakak, maupun adik, untuk memuji nama 
Tuhan, membaca Alkitab, dan berdoa. Kegiatan ini bertujuan supaya kita semua 
menjadi lebih dekat dengan Tuhan, mengajarkan kepada kita untuk memuji serta 
menyembah Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan sehingga kita dapat 
meneladani Tuhan Yesus dan menjadi pelaku firman. Lebih daripada itu, kita juga 
bisa belajar menjadi anak-anak yang berani untuk memimpin dan bercerita/bersaksi 
tentang kebaikan Tuhan.

Aku semangat sekali mengajak mama dan papa untuk 
melakukan kegiatan Mezbah Keluarga. Aku terkadang memimpin 
doa, ikut bernyanyi dan memuji nama Tuhan, membaca Alkitab, 
serta mendengarkan firman Tuhan. Senang sekali rasanya dapat 
berkumpul bersama dengan keluarga dan memuliakan nama 
Tuhan bersama-sama. 

Nah, teman-teman... ayo kita selalu mengingat 
kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan 
terus bersyukur dan datang menyembah-Nya. Selain 
itu, kita pun dapat saling menguatkan, bercerita/
bersaksi, dan meluangkan waktu bersama keluarga, 
sehingga kerohanian kita pun terbentuk sejak 
kecil. Jadi, mari kita biasakan hidup takut dan cinta 
akan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas kita 
semua. Tuhan Yesus memberkati.

Halo, teman-teman...! Apa kabar? Puji syukur kepada 
Tuhan Yesus, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan 
sukacita. Meskipun kondisi pandemi masih belum pulih benar, 

perlindungan dan penjagaan Tuhan senantiasa menaungi kita semua. Pada bulan 
Oktober 2021 lalu, SD Kristen Petra 1 mengadakan kegiatan yang sangat penting 
bagi kesehatan siswa-siswi. Yuk, kita lihat kira-kira kegiatan apa, yaaa...!

Imunisasi terbukti sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit, dan paling 
efektif untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Imunisasi MR termasuk dalam 
program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang diberikan pada anak usia SD 
kelas I. Kemudian program pemerintah untuk melindungi anak perempuan dari 
kanker serviks, diberikan imunisasi HPV bagi siswi kelas V dan VI. Dengan demikian, 

untuk mendukung kegiatan Dinas Kesehatan Surabaya, SD Kristen Petra 1 
melaksanakan imunisasi HPV dan MR pada bulan Oktober 2021.

Kegiatan imunisasi Human Papiloma Virus (HPV) dan imunisasi Measles 
Rubella (MR) dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2021, dengan mematuhi 
protokol kesehatan secara ketat. Pertama, orang tua siswa sebagai 
pengantar ataupun siswa masuk ke area sekolah wajib mencuci tangan 
dengan sabun, di wastafel yang sudah disediakan  di halaman sekolah. 
Kedua, pemeriksaan suhu tubuh. Ketiga, melakukan pengisian assessment 
imunisasi BIAS. Keempat, siswa mendapat suntikan imunisasi oleh petugas 
medis dengan mengenakan APD lengkap. Selesai melaksanakan imunisasi, 
mereka diarahkan keluar melalui selasar TK dan wajib mencuci tangan 
kembali sebelum meninggalkan sekolah.

Teman-teman, pada saat pandemi COVID-19 ini, kita bisa belajar 
bagaimana cara menjaga kesehatan dalam kondisi apa pun. Banyak cara bisa 
menjaga kesehatan, seperti: mengonsumsi makanan yang bergizi (empat 
sehat lima sempurna), berolahraga, tidur yang cukup, dan imunisasi. Selain 

itu, kita tetap percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar yang sanggup 
melindungi dan menjaga dalam kondisi apa pun. Amin. Tetap semangat...!
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Hi, friends...! Let me introduce myself. My name 
is Kezia, and I am a student of Petra 5 Christian 
Elementary School grade VI. This time my friends 

and I are going to share our experiences during Simulasi 
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas that was held on 
Wednesday, 6 October 2021, at Petra 5 Christian Elementary 
School. So, what should be prepared? Check it out. 

Pertama, sebelum berangkat ke sekolah jangan lupa 
siapkan masker cadangan, hand sanitizer, tisu basah, dan 
tisu kering. Gunakan kendaraan pribadi untuk ke sekolah, 
ya...! Tetapi jika teman-teman naik mobil antarjemput 
atau kendaraan umum, jangan lupa siapkan baju ganti. 
Saat tiba di sekolah, kami wajib mencuci tangan dan 
mengeringkannya dengan hand dryer yang sudah 
disediakan. Lalu, menuju ke standing infrared thermometer 
untuk mengukur suhu badan. Jika suhu badan di bawah 
37,3 °C, kalian diperbolehkan masuk dan mengikuti 
simulasi PTM. Wah, senang sekali rasanya bisa kembali 
belajar di kelas dan bertemu dengan beberapa teman 
secara langsung! Nah, don’t worry friends.... Siswa yang 
belum berkesempatan mengikuti simulasi PTM, tetap 
mengikuti pembelajaran daring dari rumah melalui Zoom 
Meeting. Sekolah sudah menyiapkan peralatan dengan 
baik agar semua dapat berjalan dengan baik selama proses 
pembelajaran. Kita bisa melihat dan berinteraksi dengan 
seluruh teman-teman, baik yang di rumah maupun di 
sekolah. Woww, my school is so cool and modern, I am so 
proud to be part of it!

Tiba saatnya pulang, kami dipandu oleh wali kelas dan 
guru pendamping untuk keluar bergantian sesuai dengan 
petunjuk arah yang sudah ada, agar kami bisa menjaga 
jarak satu dengan yang lain. Kami langsung menuju tempat 
penjemputan, kemudian naik kendaraan. Teman-teman, 
bapak dan ibu guru telah menyiapkan sekolah dengan 
standar protokol kesehatan yang sangat lengkap. Untuk itu, 
tidak perlu khawatir saat harus mengikuti Pembelajaran 
Tatap Muka (PTM). So, friends... let us be the 
part of PTM, enjoy the moment and make it 
successful!

Pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, kami, 
siswa kelas I SD Kristen Petra 7, mendapat proyek 
keterampilan dengan bahan utama, yaitu stick 

es krim. Kami mengerjakannya di rumah setelah 
pembelajaran daring dengan dibantu oleh orang tua kami 
masing-masing. Dalam proyek keterampilan kali ini, kami 
diminta membuat hasil karya yang berguna bagi kami, 
seperti: tempat pensil, kotak tisu, vas bunga, dan lain-lain. 
Sebelumnya, guru-guru kami memberikan satu contoh 
hasil karya yang telah dibuat, dan menunjukkan cara 
membuatnya. Kemudian, kami diberi kebebasan berkreasi 
menggunakan stick tersebut. Kami mulai menyusun stick 
satu per satu untuk menjadi barang yang kami inginkan. 
Agar hasil karya kami terlihat lebih bagus dan menarik, 
kami menghiasnya dengan pita, manik-manik, dan 
sticker yang kami punyai di rumah. Setelah selesai, kami 
menunjukkannya kepada guru melalui foto terbaik kami.

Ibu guru mengatakan, saat kami mengerjakan 
proyek keterampilan ini, kami tidak hanya belajar 
membuat sebuah hasil karya, tetapi juga belajar nilai-nilai 
kehidupan. Kami belajar tentang kesabaran saat menyusun 
stick es krim satu per satu. Kami juga belajar bekerja sama 

dengan orang lain saat kami mengerjakan tugas bersama 
orang tua. Selain itu, kami juga belajar sikap-sikap 

entrepreneurship, yaitu pantang menyerah dan 
kreatif. Saat kami membuat hasil karya tersebut, 
adakalanya kami mengalami kegagalan. Namun 
dengan semangat, kami memulai kembali atau 
memperbaikinya sampai hasil karya kami selesai. 

Mengerjakan proyek keterampilan sangat 
menyenangkan ya, teman-teman…! Sampai jumpa 

dalam cerita kami berikutnya. Tuhan memberkati.
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Nilai Kejujuranku

Yuk... Vaksin!

Teman-teman... tidak terasa, ya, tahun ajaran 2021/2022 
ini sudah kita lewati selama empat bulan. Awal Oktober 
2021, akhirnya kita mengikuti PTS (Penilaian Tengah 

Semester). Bapak dan ibu guru sudah menyampaikan materi-
materi yang akan digunakan sebagai bahan PTS. Murid-murid 
pun juga sudah mempelajari materi yang diberikan dengan baik.

Segala persiapan sudah dilakukan oleh semua siswa di 
SD Kristen Petra 9, termasuk aku yang sudah tidak sabar 
mengikutinya. Ini adalah hal yang baru untukku karena 
sebelumnya di TK tidak ada PTS. Sebelum dimulai, guru-guru 
kelas I sudah memberikan kartu huruf A, B, dan C, yang akan 
aku gunakan untuk menjawab setiap soal yang diberikan. 

Pada saat hari pelaksanaan PTS, aku mendengarkan guru-
guru yang dengan sabar membacakan setiap soal, kemudian 
meminta aku dan teman-teman untuk mengangkat kartu huruf 
yang sesuai dengan pilihan jawaban. Walaupun di rumah ada 
orang tua yang mendampingiku, aku tetap menjawab soal-soal 
itu tanpa bantuan orang tuaku. Aku sangat yakin dan percaya 
diri karena aku sudah belajar sebelumnya. Terlebih mama dan 
papaku selalu mengajarkanku untuk tidak hanya memiliki nilai 
yang baik saat PTS, tetapi juga nilai kejujuran. Nilai kejujuran 
adalah nilai kehidupan yang akan selalu kujunjung tinggi.

Selain vaksinasi  COVID-19 yang 
diberikan untuk pelajar siswa usia 
12 tahun ke atas yang bertujuan 

untuk menciptakan kekebalan komunal, 
maka bagi kami yang masih duduk 
di bangku SD guna melindungi dari 
gangguan kesehatan lainnya, kali ini 
kami mendapat vaksinasi yang berbeda, 
yaitu vaksinasi MR dan vaksinasi HPV. 
Menurut IDAI (Ikatan Dokter Anak 
Indonesia),  pemberian imunisasi MR 
diberikan kepada anak usia 9 bulan, 18 
bulan, dan usia antara 5-7 tahun. Oleh 
karena itu, dalam program BIAS pada 
hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, 
siswa kelas I di SD Kristen Petra 10 
mendapatkan vaksinasi MR, yaitu vaksin 
yang dapat melindungi 
kami dari penyakit 
measless (campak) dan 
rubella (campak Jerman). 

Measless/campak 
merupakan infeksi yang 
disebabkan oleh virus dan 
sangat menular. Infeksi 
campak ini umumnya 
menimbulkan gejala 
demam, batuk pilek, 
ruam, dan mata merah. 
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Sedangkan rubella/campak Jerman, 
merupakan infeksi yang disebabkan oleh 
virus dan menimbulkan gejala demam 
dan ruam. Pada ibu hamil, infeksi rubella 
dapat menyebabkan kematian dan cacat 
pada janin.

Berbeda dengan vaksinasi MR, untuk 
mencegah kanker serviks sejak dini, 
maka pada tanggal 12 Oktober 2021, 
siswi kelas V dan kelas VI juga mendapat 
vaksin, yaitu vaksin HPV. Vaksinasi HPV 
ini dapat memberi perlindungan dari 
infeksi virus HPV (Human Papilloma 
Virus) yang dapat menjadi penyebab 
utama kanker serviks pada perempuan. 
Kanker serviks merupakan penyebab 
tertinggi kedua kematian wanita usia 
produktif akibat kanker.

Dengan tetap memperhatikan 
protokol kesehatan yang ketat yang 
mana kami harus memakai masker, 
mencuci tangan, cek suhu tubuh, dan 
menjaga jarak  antara yang satu dan 
yang lain, pelaksanaan vaksin  yang 
dilakukan di halaman sekolah ini dapat 
berjalan dengan baik dan lancar. Meski 
awalnya di antara kami ada yang merasa 
takut disuntik, bahkan menangis, namun 
akhirnya kami merasa lega karena sudah 
mendapat suntikan vaksin yang dapat 
melindungi  dan mencegah kami dari 
penyakit atau kanker yang berbahaya 
ini. Jadi, jangan takut vaksin ya, teman-
teman!



Ayo kawan kita bersama, menanam 
bayam di kebun kita... Ambil 
cangkulmu, ambil pangkulmu, 

kita bekerja tak jemu-jemu.... Begitulah 
nyanyian dikumandangkan di kelasku 
SD Kristen Petra 11 pada hari Kamis, 
tanggal 14 Oktober 2021. Waaahh... 
ada kegiatan apa, ya? Kelihatannya seru 
sekali? Tak berapa lama, guru kelasku, 
Bu Marianna, menyampaikan bahwa hari 
ini kami akan bersama-sama melakukan 
kegiatan kewirausahaan menanam sayur 
bayam. “Hayooo, anak-anak... hari ini 
kita bersama menanam sayur bayam 
yang banyak memiliki banyak manfaat. 
Siapa yang tahu manfaat dari sayur 
bayam?” tanya bu guru. Teman-teman 
pun langsung berebutan menyebutkan 
manfaat sayur bayam. “Iyaa...! Sayur 
bayam memang banyak manfaatnya,” 
begitu ibu guru menerangkan kepada 
kami. “Sayur bayam baik untuk 
kesehatan mata, mencegah anemia, 
mencegah kanker, dan menjaga 
kesehatan kulit.... Nah, karena 

Gerakan Menanam

Sayur Bayam

Excellent Kids 2021

Tuhan memberikan talenta dan 
potensi kepada setiap anak-
anak-Nya yang tentunya dapat 

digali oleh mereka. Pada tanggal 
23 Oktober 2021, SD Kristen Petra 
13 mengadakan acara agenda 
tahunan, yaitu Excellent Kids, yang 
pada tahun ini mengangkat tema 
“Unity in Diversity”, yaitu kesatuan 
dalam keberagaman. Kegiatanyang 

dilaksanakan secara online via Zoom 
Meeting ini diikuti oleh 81 peserta 
siswa TK B untuk menunjukkan 
potensi dan talentanya. Pertama, 
peserta diajak untuk berkumpul 
bersama di main room untuk 
mengenal lebih dekat tentang 
SD Kristen Petra 13. Selanjutnya, 
terdapat tujuh room yang tiap-
tiap room diisi oleh 11–12 peserta. 
Di dalam kegiatan ini, ada 5 pos 
sesuai dengan Student Learning 

Outcomes P.E.T.R.A. yaitu Physical 

manfaatnya yang sangat baik itulah, 
hari ini kita bersama-sama menanam 
sayur bayam, yaaa...!” “Hoorrreeee...!!!” 
kami pun bersorak senang. Tak terkira 
bahagianya kami melakukan kegiatan ini.

Ibu guru juga menerangkan cara 
menanam sayur bayam yang baik. 
Aku dengan cepat bisa menghafal dan 
memahami cara menanam sayur bayam 
tersebut. Begini cara menanamnya, 
teman-teman! Benih bayam yang 
diberikan oleh guru, aku rendam selama 
enam jam, supaya dapat benih yang 
baik. Taburkan benih bayam di atas 
tanah yang sudah disiram sebelumnya. 
Siram tanaman setiap pagi dan sore. 
Tanaman membutuhkan matahari yang 
cukup, sehingga pastikan mendapat 
paparan sinar matahari yang cukup. Dan 
terakhir, tanaman bisa dipanen dalam 
waktu 20–25 hari.

Mudah, bukan? Yuk, kita mulai 
menanam bersama-sama! Yeeaayyyy...! 
Cangkul, cangkul... cangkul yang 
dalam…. sambil bersenandung, aku dan 

teman-teman melakukan kegiatan ini. 
Harapanku, bila sudah membuahkan 
hasil, aku akan menjualnya. Wooww 
wirausaha itu kegiatan yang keren, lho...!

Growth, Emotional Intelligence, Talent 
Development, Religious Education, 
dan Academic Excellence. Pada setiap 
pos, terdapat video dan games yang 
harus diikuti oleh para peserta yang 
bertemakan tentang budaya-budaya di 
Indonesia. Tak kalah serunya, di setiap 
pos juga disediakan beragam hadiah 
menarik, antara lain goodie bag yang 
berisikan tempat pensil, pembatas 
buku, alat tulis, tempat makan, dan 
sebagainya. Khusus di pos Talent 
Development, peserta diminta untuk 
mendongeng cerita rakyat melalui 
video yang sudah dikirimkan terlebih 
dahulu, dan dinilai. Pada akhir kegiatan 
di tiap breakoutroom, diumumkan 
pemenang lomba mendongeng cerita 
rakyat. Melalui kegiatan ini, siswa 
TK B diharapkan dapat lebih awal 
mengenal lingkungan di Sekolah Dasar 
dan mengembangkan bakatnya. Tuhan 
memberkati.
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Setiap Anak Memiliki Keunikan

Memasuki bulan Oktober 
2021, SD Kristen Petra 
12 mengadakan kegiatan 

Art, Science, and Charity, dengan 
mengangkat tema “Every Kid is Unique, 
Let’s Explore Together”. Setiap dari kita 
diciptakan oleh Tuhan secara unik dan 
berbeda-beda, namun dari perbedaan 
itulah yang membuat indah. Setiap 
dari kita juga mempunya talenta yang 
berbeda pula.

Nah, dalam ASC 2021 ini, SD Kristen 
Petra 12 juga mengadakan perlombaan 
yang diikuti oleh siswa-siswi jenjang TK B 
seluruh Indonesia, lhooo...! Ada peserta 
yang dari Sumatra Utara juga ikut 
berpartisipasi dalam acara kali ini. Apa 
saja perlombaannya? Ada fashion show 
dengan bahan barang-barang bekas, 
TikTok Dance, dan Duet Singing Contest 
bersama orang tua. Semua anak-anak 
yang berpartisipasi merupakan anak-
anak yang hebat. Mereka masing-masing 
menunjukan bakatnya. Dan hasilnya pun 
juga luar biasa. Mereka memaksimalkan 
talenta yang Tuhan berikan.

Tidak hanya perlombaan, dalam 
ASC kali ini SD Kristen Petra 12 juga 
mengadakan acara Family Gathering, 
yang diikuti oleh siswa-siswi jenjang 
TK B seluruh Indonesia juga. Lalu, apa 
saja kegiatan Family Gathering kali 
ini? Kali ini kami bersama-sama diajak 
untuk mengenal SD Kristen Petra 12 
lebih jauh secara virtual. Kami diajak 
untuk berkeliling sekolah, mengenal 
kegiatan pembelajaran di sini serta 
fasilitas-fasilitas yang digunakan. 
Semuanya menikmati jalan-jalan virtual 
mengelilingi SD Kristen Petra 12.

Setelah lelah berkeliling, kami 
diajak bersama-sama untuk melakukan 
science experiment tentang kapilaritas 
atau meresapnya air melalui celah-celah 

kecil. Dengan melakukan 
percobaan sederhana 
menggunakan tisu, air 
yang dituang dari gelas, 
dan pewarna makanan, 
kami semua belajar 
bahwa air dalam gelas 
yang berwarna akan 
meresap ke celah-
celah tisu, dan warna 
tisu akan berubah 

menjadi warna-warni. Wow! Semuanya 
sangat bersemangat untuk mengikuti 
percobaan kali ini. Terbukti dengan 
banyak anak yang sudah berhasil untuk 
mengubah warna tisu menjadi warna-
warni.

Kami juga bersama menyaksikan 
video excellent point dari SD Kristen 
Petra 12, yaitu tari tradisional. Apa 
sih excellent point itu? Excellent point 
adalah keunggulan dari SD Kristen Petra 
12. Bakat-bakat terpendam anak-anak 
akan semakin tergali dan terasah di sini. 
Ternyata tidak hanya siswa-siswi saja, 
lho, yang pandai dan berbakat dalam hal 
tari tradisional. Bapak dan ibu guru pun 
juga berbakat dalam membawakan tari 
tradisional yang ditampilkan dalam video 
excellent point. Waahhh! Hebaaatttt!

Selain itu, kami 
juga diajak untuk 
bersama-sama 
membuat kerajinan 
wayang. Wayang 
gunungan yang 
sederhana, kami 
sudah menyiapkan 
pensil warna, 
kertas, pensil 
dan penghapus. 
Kemudian dengan 
dipandu oleh 
ibu guru, kami 
semua memulai 
membuat kerajinan 
ini. Kami dipersilakan 
mengisi gunungan 
wayang ini dengan 
kreativitas kami 
masing-masing. 
Ternyata setelah 
semua selesai dan 
menunjukan hasilnya, 
wow... kami terkejut! 
Sungguh indah sekali 

wayang-wayang yang dibuat. Kami 
bangga kerena sebagai generasi muda, 
kami tidak lupa dan tetap melestarikan 
budaya Indonesia.

Nah, saat yang ditunggu-tunggu, 
yaitu pengumuman pemenang lomba. 
Yeayyyy... semuanya sudah tidak sabar 
untuk mendengarkan pengumuman 
lomba. Berikut adalah para pemenang 
lomba! Lomba fashion show, Juara I 
diraih oleh Josephine Zevania Mireille 
Gunawan, Juara II oleh Aqquinnette 
Christabel Pratama, Juara III oleh Oliver 
Matthew Harmanto. Lomba TikTok 
Dance, Juara I diraih oleh Kayra Valerie 
Djunanto, Juara II oleh Zwitzianka A. 
Eleanor, Juara III oleh Dave Alpha Riyadi. 
Lomba Duet Singing Contest, Juara 
I diraih oleh Lyonel Damar Aldestra 
Pembarep Kusumo, Juara II oleh Ellen 
Kuncoro, Juara III oleh Sia Veodora 
Cadenza Langi.

Selamat sekali lagi untuk para 
pemenang! Terus kembangkan bakat 
kalian, yaaa…! Semoga kegiatan Art, 
Science and Charity ini bisa menjadi 
awal yang baik untuk kita selalu 
mengembangkan bakat dan talenta yang 
Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. 
Tetap semangat dan jaga kesehatan! 
Tuhan memberkati.
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Sudah lebih dari satu tahun berlalu 
sejak pemerintah memutuskan 
bahwa seluruh pelajar di Indonesia 

melakukan pembelajaran jarak jauh. 
hal tersebut dilakukan dengan tujuan 
untuk mencegah penyebaran virus dari 
COVID-19. Setelah melewati masa yang 
begitu sulit hingga akhirnya ditemukan 
vaksin yang bisa membantu melindungi 
tubuh dari virus, maka pemerintah mulai 
memberikan izin kepada sekolah untuk 
melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka 
(PTM) secara terbatas. 

Nah, agar dapat melaksanakan 
kegiatan PTM, sekolah perlu 
memenuhi persyaratan yang ketat. 
Beberapa persyaratan tersebut 
adalah, terlaksananya proses vaksinasi 
bagi seluruh pendidik dan tenaga 
kependidikan, menerapkan protokol 
kesehatan, memiliki fasilitas yang 
mendukung protokol kesehatan dan juga 
memiliki Tim Satgas COVID-19. 

SMP Kristen Petra 1 adalah 
salah satu sekolah di Surabaya yang 
dipercaya untuk dapat melaksanakan 
PTM terbatas. Seluruh pendidik dan 
tenaga kependidikan di SMP Kristen 
Petra 1 telah mendapatkan vaksin, baik 
dosis pertama maupun kedua. Dari 
segi fasilitas dan protokol kesehatan, 
tentu SMP Kristen Petra 1 tidak 
perlu diragukan lagi. Salah satu yang 
membanggakan adalah Tim Satgas 
COVID-19 di SMP Kristen Petra 1 tidak 
hanya berasal dari pendidik dan tenaga 
kependidikan saja, tetapi juga dari siswa.

Pada tanggal 3 September 2021, 
di Balai Kota Surabaya, Bapak Eri 
Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya 
melantik Tim Siswa Satgas COVID-19 
yang salah satunya adalah siswi SMP 
Kristen Petra 1, Naomi Cindy Novelina. 
Naomi ingin berbagi pengalaman saat 
mengikuti pelantikan Satgas COVID-19. 
Upacara pelantikan Tim Siswa Satgas 
COVID-19 dilakukan pada pukul 08.00 
WIB di halaman Balai Kota Surabaya. 
Pada saat upacara, Bapak Wali Kota 
memberikan beberapa nasihat, salah 
satunya mengenai tugas dan kewajiban 
sebagai Satgas COVID-19 di sekolah. 

Pelantikan Tim Siswa
Satgas COVID-19
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Tim Siswa Satgas COVID-19 diharapkan 
dapat menjadi contoh dalam penerapan 
protokol kesehatan di sekolah masing-
masing, dan juga mengajak semua 
siswa menciptakan suasana sekolah 
yang nyaman dan aman selama proses 
tatap muka. Beliau berpesan agar Tim 
Siswa Satgas COVID-19 dapat selalu 
menyosialisasikan protokol kesehatan 
di lingkungan sekolah dan prosedur 
kesehatan harus dijalankan secara 
ketat, sehingga sekolah tetap menjadi 
lingkungan belajar yang sehat.

Usai upacara, semua 
diminta untuk foto 
bersama dengan Bapak 
Wali Kota, bahkan 
juga direkam video 
menggunakan drone. 
Saat itu, banyak sekali 
siswa dan wartawan 
yang ingin 
berfoto dan 
mewawancarai 
Bapak Wali 
Kota, hingga 
akhirnya 
Naomi 

mengurungkan niat untuk meminta 
foto. Tetapi beruntung sekali, pada akhir 
kegiatan Naomi mendapat kesempatan 
untuk bisa berfoto bersama Bapak Wali 
Kota. Sungguh pengalaman yang luar 
biasa saat itu. Terima kasih Tuhan untuk 
kesempatan yang luar biasa ini.



Pan Asia Pacific International
Mathematics Invitation
Competition

Halo, teman-teman... perkenalkan 
nama saya Nicholas Devin 
Gunawan dari SMP Kristen Petra 

3, kelas VII-5. Beberapa waktu lalu 
saya mengikuti lomba PAP atau bisa 
disebut Pan Asia Pacific International 
Mathematics Invitation Competition. 
Kegiatannya berlangsung pada tanggal 
14 Agustus 2021 lalu. Awalnya saya 
terlambat untuk mendaftar, namun 
untung saja pendaftaran masih 
diperpanjang sehingga saya bisa 
mengikutinya. Saya mendaftar pada 
tanggal 7 Agustus 2021. 

Sebenarnya agak menakutkan 
juga karena waktu pendaftaran hanya 
berselang satu minggu saja. Artinya, 
saya hanya bisa melakukan persiapan 
belajar dalam waktu satu minggu. 
Ditambah lagi materi yang saya terima 
pun hanya mendapat soal-soal dari 
tahun sebelumnya. Dengan bekal soal 
itu, saya mulai belajar. Setiap hari 
saya menyempatkan waktu untuk 
mempersiapkan diri mengikuti lomba. 
Saya juga harus membagi waktu dengan 
sekolah online dan tugas-tugas dari 
sekolah. Sempat agak kewalahan juga 
karena awal-awal sekolah saya agak 
tertinggal, karena ada tugas yang 
belum saya selesaikan dikarenakan 
saya izin mengikuti lomba lainnya. Jadi 
sebenarnya agak berisiko juga ikut lomba 
ini, mengingat waktunya yang terlalu 
mepet.

Pada saat lomba pun lebih tegang 
lagi karena pihak pusat, Bruin Learning 
Indonesia yang mewakili pihak PAP di 
Indonesia, sepertinya kurang informasi. 
Pada tanggal 10 Agustus 2021, saya 
dikejutkan oleh mama saya yang 
memberi info kalau lomba itu tidak 
memakai kertas cakaran (coretan). Saya 
sangat terkejut, karena terus terang 
saja bagaimana saya bisa mengerjakan 
matematika tanpa cakaran. Sempat saya 
minta mama saya mundur saja. Akhirnya 
setelah bertanya lagi, pihak pusat 
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memperbolehkan menggunakan kertas 
kosong dan pensil. Info ini saya peroleh 
tanggal 11 Agustus 2021. Tidak hanya 
soal cakaran, sempat mempertanyakan 
bagaimana cara penilaian, jika ada 
kendala Zoom dan lain-lain, tetapi pihak 
pusat Indonesia yang mewakili PAP 
pusat tidak memberi kejelasan.

Akhirnya tiba saat yang saya 
tunggu-tunggu. Tanggal 14 Agustus 
2021, perlombaan dimulai pada pukul 
09.00 WITA. Saya berusaha mengerjakan 
sebisa saya dan berdoa semoga Tuhan 
Yesus memberikan hikmat dan menjaga 
supaya sinyal stabil. Soal-soal yang 
harus dikerjakan berupa isian singkat 
yang jumlahnya ada dua belas soal. 
Beruntungnya tidak ada pengurangan 
nilai jika kita menjawab salah. Walaupun 
lomba ini sedikit membuat tegang 
karena minimnya informasi dari pihak 
pusat, saya bisa melewatinya.

Pada tanggal 31 Agustus 2021, saya 
mendapatkan pengumuman melalui 
e-mail papa saya. Tetapi, e-mail-nya 
baru papa baca tanggal 22 September 
2021. Terlalu telat untuk tahu hasilnya, 
hahaha...! Puji Tuhan Yesus... saya boleh 
meraih first prize. Dalam lomba ini, 
ada empat peringkat penghargaan. 
First prize, second prize, third prize, 
dan merit awards. Persentase 
kemenangan setiap penghargaan 
sebesar 10% untuk first prize, 20% 
second prize, 30% third prize, dan 
40% merit awards, dari seluruh 
peserta yang mengikuti lomba.

Puji Tuhan... saya boleh 
menerima first prize. Semua 
ini tidak lepas dari dukungan 
keluarga, guru-guru SMP Kristen 
Petra 3, dan teman-teman semua. 
Terima kasih untuk dukungan 
dan doa yang tiada henti untuk 
saya. Seperti moto saya, “hard 
work never betray the result”. 
Tuhan Yesus memberkati.



Kompetisi Sains Nasional (KSN) 
yang diselenggarakan oleh Pusat 
Prestasi Nasional (Puspresnas), 

Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, dan 
ditujukan bagi para pelajar se-Indonesia 
kembali digelar. Ajang ini adalah agenda 
tahunan yang dimaksudkan untuk 
mendorong semangat dan daya juang 
peserta didik, memfasilitasi bakat dan 
minat untuk mencapai prestasi terbaik 
peserta didik di bidang sains, dan juga 
ditujukan untuk melakukan penjaringan 
dan pembinaan kepada calon peserta 
kompetisi tingkat internasional yang 
nantinya membawa nama Indonesia. 
Dalam penyelenggaraan yang masih 
dilakukan secara daring pada tanggal 
7–13 November 2021, sebanyak 2.179 
siswa yang terdiri atas 544 siswa tingkat 
SD/MI, 735 siswa tingkat SMP/MTs, dan 
900 siswa tingkat SMA/MA, siap beradu 
kemampuan bidang sains untuk meraih 
medali. “Talenta Sains untuk Indonesia 
Tumbuh, Indonesia Tangguh” adalah 
tema yang diangkat pada KSN 2021 ini.

Direktur Jenderal Pendidikan 
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan 
Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD 
Dikdasmen), Bapak Jumeri, S.TP., M.Si., 
memberikan kata-kata penyemangat 
bagi para peserta saat membuka secara 
resmi KSN 2021 secara virtual pada hari 
Minggu, tanggal 7 November 2021. 
“Selamat kepada kalian semua yang 
selalu berjuang, bersemangat belajar 
dan membangun atmosfer positif 
untuk terus berprestasi walaupun 
masih berada pada situasi pandemi dan 

keterbatasan. Teruslah merdeka dalam 
memunculkan mimpi, merealisasikan 
talenta dan mempersiapkan diri untuk 
menghadapi masa depan,” ujarnya. 
Beliau berpesan bahwa pandemi yang 
masih dihadapi hingga saat ini agar 
dijadikan momen oleh semua para 
pemangku kepentingan pendidikan 
untuk lebih perhatian lagi kepada sains, 
untuk mencari solusi dari permasalah-
permasalahan yang akan dihadapi 
pada masa depan. Untuk itu, melalui 
kompetisi sains ini para peserta tidak 
hanya berkompetisi kemampuan sains, 
tetapi diajak untuk menjelajah lebih 
dalam tentang manfaat sains.

Sebelum sampai pada tahap 
nasional, ada sebanyak 228.906 siswa 
yang telah mengikuti KSN pada tingkat 
kabupaten/kota, yang terdiri atas 19.590 
peserta jenjang SD/MI, 57.969 peserta 
jenjang SMP/MTs, dan 151.347 peserta 
jenjang SMA/MA. Mereka mengikuti 
seleksi KSN 2021 secara daring dan 
luring dengan tetap mematuhi protokol 
kesehatan yang ketat serta berkoordinasi 
dengan Satuan Tugas COVID-19 dan 
dinas pendidikan setempat. 

Bidang yang dilombakan pada 
KSN 2021, untuk tingkat SD/MI ada 
dua bidang yang dilombakan, yaitu 
Matematika dan IPA, yang diikuti oleh 
272 peserta untuk setiap bidangnya. 
Untuk tingkat SMP/MTs ada tiga bidang 
yang dilombakan, yaitu Matematika, 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), yang 
diikuti oleh 245 peserta untuk setiap 
bidangnya. Selanjutnya, untuk tingkat 
SMA/MA ada sembilan bidang yang 
dilombakan, yaitu Matematika, Fisika, 
Kimia, Biologi, Informatika/Komputer, 
Astronomi, Ekonomi, Kebumian, dan 
Geografi,yang diikuti oleh 100 peserta 
untuk setiap bidangnya.

Terkait mekanisme lomba KSN 2021, 
Bapak Asep Sukmayadi, S.IP., M.Si., 
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat 
Puspresnas, mengatakan semua jenjang 
dilaksanakan dengan cara menjawab 
soal baik pilihan ganda maupun isian 
singkat. Sementara itu, untuk bidang 
Geografi pada tingkat SMA/MA, selain 
menjawab pilihan ganda dan isian 
singkat, juga dilakukan ekplorasi dan 
observasi.

Tercatat ada tiga belas siswa-siswi 
PPPK Petra yang turut berkompetisi 
mewakili Provinsi Jawa Timur. Dari 
jumlah tersebut, sebanyak 11 siswa-siswi 
berhasil mencatatkan raihan medali 
dengan 7 medali emas dan 4 medali 
perak. Dari jenjang SMP, Ben Robinson 
(SMP Kristen Petra 1) dan Annabel Kayla 
Talitha (SMP Kristen Petra 4) meraih 
medali emas bidang Matematika. Dari 
jenjang SMA, Keiko Renata Santoso (SMA 
Kristen Petra 1) dan Jevon Joe Ariel (SMA 
Kristen Petra 3) meraih medali emas 
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Gilbert Adriel Tantoso
Medali Emas Astronomi
Best Data Analysis
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bidang Ekonomi, Gilbert Adriel Tantoso 
(SMA Kristen Petra 2) meraih medali 
emas bidang Astronomi, Jefferson Filbert 
Tjoenardi (SMA Kristen Petra 2) meraih 
medali emas bidang Biologi, Shane 
Michael Tanata Tendy (SMA Kristen 
Petra 2) meraih medali emas bidang 
Komputer, Andreas Reynard Samsico 
(SMA Kristen Petra 1) meraih medali 
perak bidang Matematika, Fiona Zhang 
(SMA Kristen Petra 1) meraih medali 

perak bidang Geografi, Sherly Anastasia 
(SMA Kristen Petra 1) meraih medali 
perak bidang Biologi, dan Gwyneth Trixie 
Stanpo (SMA Kristen Petra 2) meraih 
medali perak bidang Kimia.

Torehan prestasi ini tentu 
memberikan kebanggaan bagi Provinsi 
Jawa Timur dan PPPK Petra, terlebih 
bagi sekolah masing-masing. Hasil ini 
juga memberikan andil pada peringkat 
Provinsi Jawa Timur yang menjadi Juara 

Umum dalam Kompetisi Sains Nasional 
2021 dengan total raihan 83 medali yang 
terdiri atas 29 medali emas, 29 medali 
perak, dan 28 medali perunggu. Selamat 
kepada para siswa-siswi PPPK Petra 
yang berhasil meraih medali! Janganlah 
mengendorkan semangat dalam belajar, 
karena saat ini kalian sedang dalam jalur 
yang tepat untuk menapak jalan menuju 
prestasi yang lebih tinggi lagi pada level 
internasional. Stay safe and stay healthy!



Semangat Pancasila

Student Leadership Camp (SLC) 
gelombang V diadakan secara 
online via Zoom dengan tema 

“Leadership” yang diikuti oleh OSIS dan 
PD SMA Kristen Petra 4 bersama dengan 
SMA Kristen Petra 5. SLC dilaksanakan 
selama dua hari, yaitu hari Jumat dan 
Sabtu, tanggal 15-16 Oktober 2021. 
Acara hari pertama diawali dengan 
pujian dan kata pengantar oleh 
perwakilan dari PPPK Petra, Bapak 
Agus Kisworo, yang menyampaikan 
slogan 3M, dan Ibu Melia selaku MC 
yang membuat acara online tersebut 
serasa offline. Setelah itu, para siswa 
masuk ke dalam breakout room bersama 
guru pendamping dari sekolah masing-
masing dan mengikuti sesi pembuka, 
yakni sharing tentang organisasi. Di 
sini, seluruh siswa diminta untuk berani 
berbicara menceritakan pengalamannya 
bagi yang telah menjadi bagian dari OSIS 
dan PD pada tahun lalu, serta tujuan dan 
motivasi mereka mengapa ingin menjadi 
bagian dari sebuah organisasi, sambil 
berdiskusi bersama-sama membahas 
tentang leadership. 

Mereka diberitahukan untuk 
mengartikan setiap huruf dari kata 
tersebut melalui platform menti.com, 
serta memberi tahu mengapa mereka 
mengartikan huruf tersebut sebagai kata 

yang telah mereka pilih. Misal, R untuk 
Responsibility, yang berarti seorang 
pemimpin harus memiliki tanggung 
jawab dan tidak bertindak semena-
mena. Kemudian ada E untuk Empathy, 
yang berarti seorang pemimpin harus 
memiliki empati terhadap sesama 
anggotanya dan semua. Ada A untuk 
Affectionate, yang berarti seorang 
pemimpin harus bisa memengaruhi alias 
menjadi pengaruh yang baik bagi semua 
agar bisa menjadi inspirasi dan teladan, 
sehingga orang lain bisa menyebarkan 
hal baik yang didapatkan dari seorang 
pemimpin tersebut. 

Tidak hanya itu, dua sesi pun 
diadakan dengan lancar dan pada setiap 
sesi. Ada dua narasumber yang berbeda, 
yakni Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag. 
sebagai pembicara pada sesi pertama 
dengan topik Wawasan Kebangsaan. 
Dosen Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel Surabaya itu menjelaskan 
bagaimana kepemimpinan sendiri harus 
disertai toleransi serta bagaimana 
caranya untuk mencegah intoleran yang 
masih terjadi pada zaman sekarang, 
namun tetap menghormati orang lain. 
Lalu pada sesi kedua, ada Pdt. Firmanda 
Tri Permana sebagai pembicara topik 
Kepemimpinan Rohani, selama 90 menit 
ke depannya. Sesi Q&A pun diadakan 

pada akhir setiap sesi, agar para siswa 
bisa mempererat hubungan dengan 
para narasumber, berdiskusi bersama, 
serta mengutarakan pertanyaan ataupun 
tanggapan yang dimiliki. 

Hal yang sama masih terjadi 
pada hari berikutnya, acara SLC 
diawali renungan bertema Pelopor 
Pembaharuan oleh Ibu Brita beserta 
pujian dari tim PD, yakni “Kunaikkan 
Syukurku”. Masih membahas tentang 
kepemimpinan yang tidak bakalan 
bosan, Ibu Elizabeth Oktaviana selaku 
Kepala SMA Kristen Petra 4, memberi 
tahu kepada siswa-siswi pengurus OSIS 
dan PD sebagai generasi penerus bangsa 
Indonesia agar bisa menjadi generasi 
pemimpin yang memberikan teladan 
serta menginspirasi sekitarnya. 

Selain itu, guru-guru pendamping 
beserta OSIS dan PD SMA Kristen Petra 
4 berdiskusi bersama tentang berbagai 
program apa yang akan dilaksanakan 
pada setiap hari raya perayaan, yakni 
perayaan HUT RI, Paskah, Pekan Ilmiah 
dan Olahraga, Natal, dan Bulan Bahasa. 
Di sini, setiap kelompok dibagi menjadi 
lima dengan topik hari raya yang telah 
disebutkan, dan menerima berbagai 
masukan dari Bapak Tyas selaku guru 
BK, Ibu Yuseba selaku guru Matematika, 
dan Ibu Ari selaku koordinator PAK. 
Akhir acara, ditutupi dengan Deklarasi 
Kesanggupan Peserta SLC 2021/2022 
yang diikuti oleh seluruh member OSIS 
dan PD SMA Kristen Petra 4, serta 
menyampaikan kesan dan pesan mereka 
selama mengikuti SLC dua hari tersebut. 

Dari acara SLC ini, banyak 
manfaat yang dapat diambil. Mulai 
dari belajar tentang kepemimpinan, 
belajar menjadi pemimpin yang baik 
dan mengayomi anggotanya, dan 
tentunya tetap dilandaskan dengan 
firman Tuhan. Melayani dengan hati 

akan membuahkan hasil yang baik. 
Semoga setelah mengikuti SLC ini, 
kami semakin dimampukan untuk 
menjadi pemimpin yang baik, taat 
kepada Tuhan, dan berjiwa kesatria.
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Student Leadership Camp

Student Leadership Camp (SLC) 
merupakan kegiatan pembekalan 
kepemimpinan siswa-siswi SMA 

Kristen Petra 2 sebelum terjun ke dalam 
organisasi-organisasi yang terdapat di 
sekolah. SLC ini dilaksanakan secara 
online melalui Zoom, mengingat kondisi 
pandemi yang belum memungkinkan 
siswa dapat berkumpul untuk melakukan 
kegiatan bersama. Kegiatan ini terlaksana 
pada tanggal 22-23 Oktober 2021, 
dengan tema “Semangat Pancasila”. 
Sebanyak 55 siswa yang merupakan 
anggota dari OSIS dan Persekutuan Siswa 
(PS) mengikuti kegiatan ini.

Hari pertama, tanggal 22 Oktober 
2021, SLC dimulai pukul 07.00–11.35 
dengan diisi beberapa kegiatan 
yang tentunya berkaitan dengan 
kepemimpinan berdasarkan Pancasila. 
Kegiatan diawali dengan renungan pagi 
yang dipimpin oleh Bapak Dwi Reno 
Pradipto, S.Si. Teol. selaku pembina PS. 
Kemudian, dilanjutkan dengan materi 
Wawasan Kebangsaan yang mengajarkan 

tentang Kepemimpinan Pancasila di 
tengah keberagaman, yang dipimpin 
oleh Dr. Ahmad Z. Hamdi, M.Ag.. Tidak 
kalah penting, siswa juga diajarkan 
tentang materi Kepemimpinan Rohani 
Semangat Pancasila yang dipimpin 
oleh Pdt. Firmanda Tri Permana, S.Si. 
Teol., yang bertujuan mengetahui arti 
dan praktik kepemimpinan rohani di 
dalam hubungannya dengan Pancasila, 
membangun kepemimpinan rohani 
dengan semangat Pancasila, memiliki 
dasar Alkitab untuk hidup di dalam 
semangat Pancasila, menghidupi 
karakter kristiani sebagai pemimpim, 
dan peka terhadap pergumulan di sektor 
kehidupan sosialnya.

Pada hari kedua, kegiatan dimulai 
pukul 07.00-13.00, dengan diisi materi 
program sekolah dan R.A.I.S.E. yang 
dipimpin oleh Dra. Cahyo Fajariati, 
M.Pd. selaku Kepala SMA Kristen Petra 
2. Beliau menyampaikan mengenai visi 
dan misi sekolah, program-program 
yang ada di SMA Kristen Petra 2, serta 
mengajarkan bagaimana menghidupi 
nilai R.A.I.S.E. (Respect, Advance, 
Internalize, Share, dan Empower) dalam 
kehidupan berorganisasi. Kegiatan 
selanjutnya, peserta diajak untuk sharing 
mengenai 
seputar 
organisasi 
yang 
disampaikan 
oleh Bapak 
Yovan Afoan 
Fay, S.Th., 
M.Si., Bapak 
Dwi Reno 
Pradipto, 
S.Si. Teol., 
dan Ibu 
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Dyah Pertiwi, S.Pd.. Dalam kegiatan ini, 
peserta diajarkan mengenai organisasi, 
kepemimpinan, manfaat dalam 
beroganisasi, serta cara memanfaatkan 
waktu untuk berorganisasi dan belajar. 
Setelah itu, acara dilanjutkan pada 
kegiatan diskusi dan simulasi program 
OSIS dan PS, yang mana peserta diminta 
untuk berdiskusi kelompok secara online 
untuk mencoba membuat proposal 
kegiatan yang nantinya akan diajukan 
ketika akan membuat suatu kegiatan. 
Kegiatan hari kedua ditutup dengan 
Janji Deklarasi yang dipimpin oleh Bapak 
Yovan Afoan Fay, S.Th., M.Si. selaku 
wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. 
Melalui kegiatan SLC ini, siswa 
diharapkan dapat:
1. Mengembangkan talenta dalam 

bidang organisasi.
2. Melatih untuk dapat menerima 

keberadaan yang berbeda dalam 
tatanan kehidupan.

3. Melatih menjadi insan yang ulet 
dan tangguh dalam menghadapi 
tantangan.

4. Melatih untuk bisa saling melengkapi 
kekurangan dan kelebihan orang lain.

5. Melatih kerja sama dalam tim untuk 
mencapai suatu tujuan.



Olimpiade Ekonomi  18th Universitas Airlangga 2021 
merupakan program kerja tahunan HIMA Ekonomi 
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Airlangga sebagai ajang kompetisi di bidang ekonomi 
antarsiswa SMA seluruh Indonesia, dan memperebutkan Piala 
Bergilir Gubernur Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan ajang 
bagi siswa SMA/sederajat untuk menguji kompetensinya, 
baik pengetahuan yang didapat di bangku sekolah maupun 
pengetahuan umum yang mereka dapat dari luar sekolah. 
Kegiatan ini juga akan memberikan gambaran mengenai 
jurusan ekonomi pembangunan dengan memberikan soal-
soal yang menyangkut tentang mata kuliah yang terdapat di 
jurusan ekonomi pembangunan, yang tentu saja disesuaikan 
dengan pengetahuan sosial yang didapat di bangku sekolah. 
Pada tahun yang ke-18 ini, HIMA Ekonomi Pembangunan 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga mengusung 
tema “Creative Economy as the Revival during Pandemic Era 
for Sustainable Development”.

Mengikuti kompetisi ini sudah menjadi impian kami sejak 
lama. Dengan antusias, kami mengikuti seluruh rangkaian 
acara yang telah disusun oleh panitia. Adapun babak pertama 
adalah babak penyisihan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 
tanggal 17 September 2021, pukul 08.30 WIB, yang dilakukan 
secara online serentak se-Indonesia. Pada babak ini, peserta 
akan diberi soal berbentuk multiple choice sejumlah seratus 
soal dengan waktu pengerjaan 120 menit (2 jam) yang 
ditujukan untuk menyeleksi peserta yang akan masuk ke babak 
semifinal. Tim yang lolos dalam babak penyisihan dan lanjut 
ke babak semifinal adalah tim dengan peringkat ke-1 sampai 
ke-25, dan kami bisa menyelesaikannya dengan baik.

Babak semifinal dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 
6 Oktober 2021, pukul 08.20, dan dilakukan secara online. 
Sebanyak 25 tim terpilih akan mengikuti babak semifinal yang 
terdiri atas tiga tahapan. Tahap pertama Multiple Choice. 
Setiap tim mendapat 25 soal multiple choice dengan waktu 
pengerjaan 25 menit. Tahap kedua Fill the Blank. Setiap tim 
mengerjakan soal uraian singkat berupa fill the blank sejumlah 
25 soal dengan durasi waktu 50 menit. Tahap ketiga Economic 
Smart. Tiap-tiap tim mendapat lima buah soal uraian yang 
dijawab dengan tulisan tangan dengan waktu pengerjaan 
soal 50 menit, dan 10 menit untuk proses scan dan upload 
berkas jawaban ke website. Tim yang lolos pada tahap ini 
adalah tim yang berhasil masuk ke dalam peringkat ke-1 
sampai ke-8, dan tim kami adalah salah satu dari delapan 
tim terbaik yang lolos.

Babak final diadakan pada hari Kamis, tanggal 
7 Oktober 2021, dan dilakukan 
secara online melalui aplikasi 
Zoom Meeting pada pukul 08.30 
WIB. Keselapan tim tersebut akan 
menjalani tahapan selanjutnya 
berupa Solve the Gear, yang mana 
setiap tim mengerjakan sembilan 
soal dengan tingkat kesulitan 
mudah, sedang, dan sulit (dipilih 
secara random oleh tiap-tiap tim) dengan 
alokasi waktu 5 detik/soal. Tahapan ini 

We Did It!
adalah tahapan yang paling menegangkan karena harus 
diulang berkali-kali karena hasilnya selalu seri, tetapi akhirnya 
kami berhasil dan lolos ke babak grand final (peringkat ke-1 
sampai ke-4).

Babak grand final dilaksanakan pada hari yang sama, 
setelah istirahat sejenak, yaitu pada pukul 12.30 WIB. Keempat 
tim yang lolos ini akan menjalani sesi berikutnya, yaitu 
Economic Debates, dengan menggunakan Asian Parliamentary 
System. Pada sesi debat ini, mosi diberikan dua jam sebelum 
sesi debat dimulai. Kami melakukan case building dari 
mosi yang diberikan. Debat akan dibagi menjadi dua sesi, 
yaitu sesi debat semifinal dan grand final. Pada sesi debat 
semifinal, peserta akan dibagi menjadi dua bracket, yang 
mana pemenang dari setiap bracket akan memperebutkan 
Juara I dan II, sedangkan yang kalah dari setiap bracket akan 
memperebutkan Juara III dan IV. 

Pada sesi debat semifinal, kami keluar sebagai pemenang 
debat dari bracket A, dan akan berhadapan dengan pemenang 
debat dari bracket B dalam debat grand final. Kompetisi 
kemudian dilanjutkan dengan debat grand final sampai pukul 
16.30, dan para peserta diminta untuk istirahat. Pengumuman 
pemenang dilaksanakan saat awarding night pada pukul 
19.00, karena harus menunggu penilaian dan keputusan dari 
dewan juri.

Akhirnya semua jerih payah kami terbayarkan ketika 
panitia penyelenggara mengumumkan Michael Susanto dan 
Jevon Joe Ariel dari SMA Kristen Petra 3 keluar sebagai Juara I 
Olimpiade Ekonomi 18th  Universitas Airlangga ini dan meraih 
Piala Bergilir Gubernur Jawa Timur. Terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada bapak/ibu guru SMA Kristen Petra 3 yang 
telah mendukung dan membimbing kami selama ini. 

Oleh: Michael Susanto & Jevon Joe Ariel
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Indonesia Youth
Science Competition 2021

Widya Mandala
Bootcamp Competition

Perkenalkan nama saya Kefas 
Chrisnanda dari SMA Kristen Petra 
5. Saya ingin berbagi pengalaman 

ketika mengikuti ajang Indonesia 
Youth Science Competition (IYSC 
2021). Bersyukur untuk setiap proses, 
bahwa selama beberapa bulan ini 
saya terlibat sebagai peserta pelatihan 
Kompetisi Sains Nasional (KSN) yang 
diselenggarakan oleh PPPK Petra. 
Pelatihan tersebut sangat menolong saya 
dalam mempersiapkan diri untuk ajang 
IYSC 2021 kali ini. Apalagi bidang studi 
yang saya tekuni di KSN dan IYSC adalah 
sama, yaitu bidang Astronomi.

Pada awalnya saya tidak mengetahui 
jika ada ajang bernama IYSC, akan tetapi 

Pada era sekarang ini, data menjadi 
salah satu aset berharga. Data 
sangat berguna dalam banyak 

hal, salah satunya dapat membantu 
perusahaan untuk berkembang dan 
berinovasi. Tentunya data dapat berguna 
jika dianalisis dengan sistematis, serta 
divisualisasikan dengan informatif.

Menyadari pentingnya data bagi 
kehidupan, Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya (UKWMS) bekerja 
sama dengan Narasio Data mengadakan 
sebuah pelatihan dan kompetisi di 
bidang data, yakni Widya Mandala 
Bootcamp Competition (WMBC) selama 
tiga hari. Saya, William Suryo dari 
SMA Kristen Petra 5, bersama rekan 
saya, Eunika Obedient, tertarik untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 

seorang teman mengajak saya untuk 
berpartisipasi dalam ajang tersebut. 
Bermodalkan pengalaman mengikuti 
KSN sampai dengan tingkat provinsi, 
saya mempersiapkan diri sebaik mungkin 
dengan belajar berbagai materi dan 
latihan soal. Dalam fase itu saya belajar 
untuk terus memberi yang terbaik dan 
mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap 
langkah dan upaya. Tentu rasa khawatir 
adalah hal yang manusiawi, apalagi 
ajang ini merupakan kompetisi yang 
secara luas dapat diikuti oleh siswa dari 
berbagai daerah di Indonesia.

Puji syukur kepada Tuhan 
Yesus, bahwa pada akhirnya saya 
diumumkan meraih medali perak di 

Selain karena ingin berkompetisi, 
tujuan kami mengikutinya agar 
dapat mempelajari bidang data 
analysis sedini mungkin.

Tahap pertama kegiatan 
ini adalah pelatihan yang 
diselenggarakan tanggal 1-2 

Oktober 2021. Peserta mendapat 
pelatihan pengolahan data dengan 
Google Spreadsheet dan visualisasi 
data dengan Tableau. Selama 
pelatihan, peserta tidak hanya 
mendengarkan arahan panitia, tetapi 
juga mempraktikkannya secara 
langsung. Kami berdua bersyukur 
memiliki kesempatan untuk mengenyam 
knowledge and skills semacam itu.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan 
kompetisi. Pada babak penyisihan, 
peserta diberi waktu selama tanggal 2–6 
Oktober 2021, untuk menjawab studi 
kasus yang diberikan. Kami mendapat 
studi kasus mengenai pola konsumsi 
makanan pada masyarakat di Indonesia. 
Setelahnya, kami diminta untuk 
menyimpulkan dan merekomendasikan 
hasil analisis kami.

Kompetisi dilanjutkan dengan babak 
final pada tanggal 15 Oktober 2021. 
Pada babak ini, kami diminta untuk 
menjelaskan hasil analisis kami secara 
lisan di depan dewan juri. Pada tahap 
ini, kami mengalami masalah koneksi 
internet yang tidak stabil, namun kami 
tetap berusaha untuk profesional dan 
berupaya memberikan yang terbaik. Puji 
Tuhan Yesus bahwa pada akhirnya kami 
berhasil meraih juara pertama dalam 
kompetisi ini.

Melalui pengalaman partisipasi 
dalam kompetisi ini, ada nilai moral 
yang kami dapatkan, yakni belajar 
untuk bertanggung jawab dalam 
menyelesaikan pekerjaan sekalipun 
ada masalah yang menjadi rintangan. 
Di samping itu, kami bersyukur 
mendapatkan pengalaman untuk belajar 
mengenai bidang analisis data. Semoga 
kisah kami ini dapat menginspirasi setiap 
Anda untuk terus mau belajar berbagai 
hal sepanjang hayat. 

Oleh: William Suryo Goey

bidang Astronomi. Sungguh luar biasa 
penyertaan Tuhan menolong saya dalam 
kompetisi tersebut. Semoga sepenggal 
kisah ini dapat memotivasi teman-
teman semua untuk terus mau memberi 
yang terbaik dalam segala upaya untuk 
menjadi generasi yang berprestasi. Raih 
prestasi dan jadilah berkat!

Oleh: Kefas Chrisnanda
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Menjelang akhir bulan Oktober 
2021, SMA Kristen Petra 1 
melaksanakan kegiatan untuk 

memperingati Hari Sumpah Pemuda 
dan Bulan Bahasa secara live melalui 
Instagram@petra1.shs, tepatnya 
hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021. 
Acara tersebut mengangkat tema 
“Kita Indonesia” dengan tujuan agar 
kita lebih mencintai keberagaman 
dan menumbuhkan rasa persatuan 
di tengah perbedaan, salah satunya 
adalah keberagaman bahasa yang ada di 
Indonesia. 

Kegiatan ini dipandu oleh dua 
orang MC, yaitu Pak Roky dan Jennifer. 
Mereka juga meyampaikan beberapa 
latar belakang Sumpah Pemuda, yakni 
Sumpah Pemuda dicetuskan pada 
tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres 
Pemuda II di Batavia. Adanya sumpah ini, 
banyak dampak bagi bangsa Indonesia 
yang diterima, seperti lahirnya persatuan 
bangsa guna mewujudkan cita-cita 
nasional, melahirkan lagu “Indonesia 
Raya” menjadi lagu kebangsaan, dan 
menjadikan bahasa Indonesia menjadi 
bahasa nasional pemersatu bangsa.

Acara ini diawali dengan sambutan 

Apresiasi Karya Anak Negeri dalam Konser Mini

Kita Indonesia
dari Kepala SMA Kristen Petra 1, Ibu 
Elizabeth Dian Puji Lestari, S.Pd., M.M.. 
Beliau berpesan bahwa meski banyak 
keberagaman di Indonesia, ini bukan 
menjadi halangan untuk kita bersatu 
dan bertumbuh bagi Indonesia. Peran 
pemuda untuk masa depan Indonesia 
sangat penting, maka diperlukan 
persatuan agar bisa mempertahankan 
keberagaman di Indonesia. Acara 
dilanjutkan dengan tampilan modern 
dance dari Hugo, yang dilanjutkan 
dengan band yang menampilkan medley 
beberapa lagu daerah.

Sebagai pemuda, kita butuh 
memupuk rasa semangat dan pantang 
menyerah yang dimaknai dari Sumpah 
Pemuda, yang mana hal tersebut 
dikemas dalam rangkaian podcast 
bersama beberapa narasumber. Podcast 
pada sesi pertama ini menghadirkan 
bintang tamu, yaitu Bapak Heri 
Bertus yang merupakan guru Bahasa 
Indonesia di SMA Kristen Petra 1 sejak 
tahun 2004. Saat itu, beliau berbagi 
cerita bahwa sebelum terjun di dunia 
pendidikan, beliau sempat ingin menjadi 
tentara. Meski sudah lolos seleksi, 
beliau mengurungkan niatnya, hingga 
perjalanan hidup beliau sampai pada 
bagaimana bergabung menjadi seorang 
guru di PPPK Petra. Akhir sesi I podcast, 
Pak Heri juga memberikan slogan “HERI”, 

yang berarti Hari Esok Raih Impian. Kita 
sebagai pemuda harus bisa bangkit dan 
merebut impian kita. Sesi I diakhiri dengan 
penampilan mashed up lagu daerah. Lalu, 
ada penampilan lagu Mandarin “Qing Fei 
De Yi” yang diiringi musik akustik oleh Ibu 
Maria dan kawan-kawan.

Podcast sesi II mengundang salah 
satu siswa berprestasi, Kevin Lius Bong, 
yang tercatat pernah memenangi 
Olimpiade Kimia Internasional di Osaka 
Jepang (IChO) pada bulan Agustus 2021 
dengan berhasil membawa pulang medali 
perunggu. Kevin berbagi cerita awal 
mula perjalanannya hingga mengantongi 
banyak prestasi, mulai dari lomba-lomba 
tingkat kota sampai internasional. Kevin 
juga memberikan pesan kepada kita 
semua. Selagi kita masih muda, pelajari 
dan eksplore-lah sebanyak-banyaknya, 
maka kita akan mendapatkan banyak 
keuntungan dari hal yang sudah kita 
pelajari. 

Sebagai penutup podcast, MC 
mengajak seluruh siswa untuk 
mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda 
dan dilanjutkan dengan konser mini. 
Penampilan pertama adalah modern 
dance dari Daindra, dilanjutkan dengan 
penampilan band dari Bryan Jonathan 
dan kawan-kawan. Setelah itu, ada 
penampilan musikalisasi puisi, English 
speech, dan pemutaran pemenang video 
iklan pada lomba 17 Agustus. Pada 
penghujung acara, ditampilkan video 
spesial vocal group guru-guru SMA Kristen 
Petra 1 serta video dance dari team dance 
A1 untuk perlombaan di DBL Surabaya. 

Akhirnya, seluruh siswa SMA 
Kristen Petra 1 diajak untuk memaknai 
perayaan Sumpah Pemuda dan Bulan 
Bahasa ini dengan mengikuti perlombaan 
menuliskan sebuah laporan kegiatan 
berupa narasi, lomba membuat artikel 
dalam bahasa Inggris, lomba tongue 
twister bahasa Mandarin, dan membuat 
poster digital tentang pemaknaan 
kegiatan Sumpah Pemuda dan Bulan 
Bahasa. Semoga kita sebagai anak 
Indonesia dapat mempererat persatuan 
dan lebih mencintai keberagaman. 

Oleh: Milka Jecholiah
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